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ما ز ياران
چشم ياري داشتيم

بهمن دانايي
غيرپاس��خگو بودن نه��اد دولت به ويژه 
بعض��ي از مديران ميان��ي در هياهوي پس از 
انتخاب دول��ت جديد يكي از دردس��رهاي 
كس��ب وكار در جامعه ايراني اس��ت. آنهايي 
كه تحوالت دولت ه��ا در ايران پس از پايان 
جن��گ تحميلي عراق علي��ه ايران را پيگيري 
مي كنن��د نيك مي دانند كه مدي��ران مياني در 
دولت ها هرگز پاسخگو نبوده و به ويژه وقتي 
در دولت جديد منصبي به دس��ت نمي آورند 
تصميم هاي مخرب آنان كه در زمان مديريت 
خ��ود گرفته اند از يادها مي رود. اگر ش��رايط 
به گونه اي كه تجربه ها و رفتار مديران به طور 
كام��ل رصد مي ش��د و آنها ناگزير به پاس��خ 
دادن بودند، ش��رايط تأس��ف بار ش��ايد كمتر 
تكرار مي ش��د. عالوه بر اي��ن فقدان نظارت 
كامل بر قانون هاي تدوين و تصويب شده نيز 
از مشكالت ساختار اجرايي و تقنيني جامعه 

ايراني به حساب مي آيد.
اي��ن مقدمه با هدف روش��نگري درباره 
شرايط تحميل ش��ده بر صنعت قندوشكر در 
دهه هاي اخير نوشته شده است. نوشته اي كه 
ادام��ه آن را مالحظ��ه خواهيد كرد، يادآوري 
پيامده��اي يك رويداد نه چندان دوردس��ت 
است. يادمان هس��ت كه روزگاري نه چندان 
دور دو وزارتخانه صنايع و معادن، بازرگاني 
و كشاورزي در دولت مستقر بودند و هركدام 
وظايف و اختيارات خاص خود را داش��تند. 
يك��ي از وظايف هرك��دام از وزارتخانه هاي 
يادش��ده در مقاب��ل وزارت بازرگان��ي وقت 
دفاع تمام قد از توليد داخلي در برابر واردات 
در مقاطع خاص و بر اس��اس قانون ذاتي آن 
وزارتخانه ها بود. اين دو وزارتخانه در اغلب 
هيأت ها و كميسيون ها از جمله هيأت تعيين 
و تصوي��ب قيمت ها و كميس��يون ماده يك 
مقررات ص��ادرات و واردات عضو بودند و 
همواره ب��راي تعيين قيم��ت كاالهاي توليد 
داخل و تعرفه مناسب براي واردات كاالهاي 
اساس��ي مثل قندوش��كر چانه زني مي كردند. 
وزارت صنايع و مع��ادن و وزارت بازرگاني 
تا اواخر ده��ه 1380 به طور جداگانه فعاليت 
مي كردند. در شرايط ويژه اي مقرر شد كه دو 
وزارتخانه يادش��ده ادغام شوند. پس از ادغام 
اين دو وزارتخانه بس��ياري از توليدكنندگان 
داخلي خرسند شدند كه امور توليد و بازرگاني 
كاالهايي مثل قندوشكر از فرماندهي واحدي 
به��ره برده و تضاده��ا و تزاحم ها و آمارهاي 
نادرس��ت ديگ��ر جايي نخواهند داش��ت. از 
آنجايي كه پ��س از ادغام دو وزارتخانه، وزير 
بازرگاني وقت مديريت اصلي وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت را برعه��ده گرفت، تفكر 
بازرگاني بر تفكر توليد در ساختار و بافت و 
اليه هاي مديريتي وزارتخانه حاكم ش��د و در 
اين مرحله، صنايع كشور يكي از خاك ريزهاي 

مهم خود را از دست داد.
اين حاكميت ن��گاه بازرگاني بر صنعت 
و توليد در همه سال هاي فعاليت دولت دهم 
موجب ش��د بازرگانان و مباش��ران ش��كر بر 

توليدكنندگان مزيت پيدا كنند.
در صفحه 2

ممنوعيت واردات برنج و شكر

پشت دست هاي خود نكوبيد
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د ر صفحات د يگر

آيا سرعت مصرف شكردرجهان 
كافي است؟

فساد واردات
و سست شدن توليد داخل

افزايش 30 درصدي
قيمت شكر

مزيت رقابت توليد داخل
 چگونه از دست مي رود

در صفحه 2

معتبر مثل دالر را در دس��توركار جدي 
داش��ت و از طرف ديگر ب��ا دامن زدن 
ب��ه عرض��ه نقدينگي، ش��عله هاي نرخ 
تورم را به باال مي كش��يد و با رفتارهاي 
 عوام گرايان��ه ن��رخ مزد كارگ��ران را تا
60 درصد افزايش مي داد و از سوي ديگر 
ارز ارزان در اختيار تجار قرار مي گرفت، 
مقايس��ه اي غيرمنطقي را دس��تمايه كار 
قرار داد. مديران وقت دولت هاي نهم و 
دهم كه ب��ا صراحت مي گفتند مگر چه 
مي شود كه چند كارخانه شكر بسته شود 
و تأكيد مي كردند واردات، ارزان تر است 
و رف��اه مصرف كنن��ده افزايش مي يابد، 
اما وقتي با كاهش ش��ديد توليد ش��كر 
مواجه ش��ده و قيمت جهاني ش��كر نيز 
روندي فزاينده را تجربه كرد دس��ت از 
مخالفت ه��اي جدي براي رش��د توليد 
داخل برداشتند. دقت در گفتار و رفتار 
مديران فعلي نش��ان مي دهد متأس��فانه 
آن اس��تدالل كهنه و نخ نم��ا دوباره در 
دستور استفاده قرار گرفته است. پرسش 
توليدكنندگان قندوشكر از مدافعان نظريه 
يادش��ده اين است: چه كسي و با كدام 
تصميم ها، ق��درت رقابت توليد داخلي 
 را از توليدكنندگان سلب نموده است؟

مي��زان واردات ش��كر در س��ال 1384 رقمي 
مع��ادل 707 ه��زار تن بود كه با جه��ش بزرگ به 
2527 ه��زار تن در س��ال 1385 رس��يد و ركورد 
واردات اي��ن محصول را براي هم��ه نيم قرن اخير 
شكس��ت. اين ركوردزني در ش��رايط وفور ارزي 
نيمه اول دهه 1380 به ويژه سال هاي روي كارآمدن 
دول��ت نهم در يادها باقي مي ماند. گاليه و انتقاد و 
اعت��راض توليدكنندگان و عالقه مندان به توليد ملي 

ب��ه واردات حدود يك ميليارد دالر ش��كر موجب 
شد دس��ت اندركاران نهادهاي دولتي در آن سال ها 
به دس��تكاري آمارها، مخ��دوش كردن اطالعات و 
اراي��ه تحليل هاي نادرس��ت روي بياورند. يكي از 
اي��ن تحليل هاي غلط و البته به ظاهر زيبا، مقايس��ه 
قيمت تمام شده شكر وارداتي با شكر توليد داخلي 
ب��ود. درحال��ي كه دول��ت وقت باتوج��ه به وفور 
درآمده��اي ارزي، ارزان نگهداش��تن نرخ ارزهاي 

تأخير طوالني در اعالم قيمت قندوشكر
درحالي ك��ه صناي��ع قندوش��كر معتقدند 
باتوجه به افزايش هزينه هاي توليد، قيمت شكر 
حداقل بايد 30 درصد افزايش يابد و قائم مقام 
وزي��ر تجارت نيز چندي پيش از تعيين قيمت 
جدي��د براي اين محصول خبر داده بود، هنوز 

قيمت شكر مصوب ابالغ نشده است.
عليرضا اشرف، رئيس هيأت مديره انجمن 
صنفي كارخانه هاي قندوش��كر گفت: به رغم 
مكاتبات فراوان با دستگاه ها و وزارتخانه هاي 
ذيربط هنوز هيچ تصميمي درباره قيمت شكر 
گرفت��ه نش��ده و توليدكنن��دگان همچنان در 
بالتكليفي به سر مي برند. اين درحالي است كه 
بهمن دانايي- دبير انجمن صنفي كارخانه هاي 
قندوش��كر - پيش از اين درباره قيمت جديد 
ش��كر اظهار ك��رد: اگر دولت ش��كر را جزو 
محصوالت��ي مي داند كه مش��مول نرخ گذاري 
است بايد ضوابط قيمت گذاري را رعايت كند؛ 
به گونه اي كه به همان اندازه كه هزينه هاي توليد 
را براي كارخانه هاي قندوشكر افزايش داده اند، 

قيمت نهايي را نيز افزايش دهد.
وي افزود: سال گذشته قيمت شكر 1900 
تومان تعيين ش��د اما امسال دولت به صورت 
دستوري در س��ه ركن اصلي توليد قندوشكر 
افزايش قيمت را اعم��ال كرد كه اين افزايش 
قيمت بيش از 80 درصد در تعيين قيمت نهايي 
شكر اثر گذار است و بايد براين اساس حداقل 

30 درصد قيمت اين محصول افزايش يابد.
دانايي با بيان اينكه حداقل قيمت منطقي 
براي ش��كر در سال جاري حدود 2470 تومان 
است، افزود: دولت در سال جاري نرخ خريد 
تضميني چغندرقند را كه س��ال گذش��ته 165 
تومان بود 240 تومان يعني 45 درصد افزايش 
درصد  داد كه اين ميزان افزايش قيمت حدود 30 

در قيمت نهايي شكر اثر گذار است.
به گفته وي اگر براي افزايش قيمت شكر 
فقط همين پارامتر را در نظر بگيريم و از ديگر 
ش��اخص هاي افزايش دهنده قيمت شكر مانند 
دس��تمزد و قيمت سوخت )گاز( چشم پوشي 
كنيم حداقل قيمت ش��كر بايد با اين ش��رايط 

30 درصد افزايش يابد.
متولي  به عنوان  وزارت جهادكش��اورزي 
تنظي��م بازار محصوالت كش��اورزي و تعيين 
قيمت آنه��ا بايد هر چه س��ريع تر وارد عمل 
ش��ود تا با تعامل ب��ا وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت، درباره قيمت گ��ذاري اين محصول 
هرچ��ه س��ريع تر تصميم گي��ري ش��ود. چرا 
ك��ه هنوز تكلي��ف صنايع تبديل��ي و تكميلي 
بخش كش��اورزي مانند شكر مشخص نشده 
و دو وزارتخان��ه صنع��ت، معدن و تجارت و 
كش��اورزي به توافقي س��ر تعيين تكليف اين 
بخش از قانون تمركز وظايف بازرگاني بخش 

كشاورزي نرسيده اند. 

رئيس هيأت مديره انجمن كارخانه هاي قندوشكر:
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معاون وزي��ر جهادكش��اورزي از نياز 
چهار ميليون تني كش��ور ب��ه واردات گندم 
و خريد بيش از ش��ش ميليون و 700 هزار 
تني اين محصول در س��ال جاري خبر داد و 
گفت:  براساس برآوردهاي انجام شده ميزان 
مصرف آب در بخش كش��اورزي مطابق با 
مي��زان جهاني آن يعني ح��دود 75 درصد 
اس��ت و ارقامي كه از س��وي وزارت نيرو 

اعالم مي شود درست نيست.
عبدالمهدي بخش��نده اظهار كرد: ميزان 
نياز ساالنه گندم كشور حدود 11 ميليون تن 
است كه تاكنون شش ميليون و 706 هزار تن 
گندم از كشاورزان خريداري شده و باتوجه 
به ميزان نياز 9 ميليون تني مصرفي كش��ور 
به حدود دو ميليون تن واردات براي تأمين 
اي��ن نياز و حدود دو ميليون تن ديگر براي 

بخش صنعتي نيازمنديم.

ممنوعيت واردات برنج و شكر
تا اطالع ثانوي

وي خاطرنش��ان ك��رد: در زمينه تأمين 
كش��اورزي  ذخيره س��ازي  محص��والت  و 
فعاليت هاي مناس��بي تاكنون انجام ش��ده و 
تاكن��ون ذخاير خوب��ي از محصوالتي مانند 
گندم، ش��كر، برنج، گوشت قرمز و گوشت 
س��فيد وج��ود دارد و واردات محصوالت 
كش��اورزي و غذايي مورد نياز نيز از اين به 
بعد هوشمندانه انجام مي شود.به گونه اي كه 
در همين راستا با دستور وزير كشاورزي تا 
اطالع ثانوي ثبت س��فارش و واردات برنج 
و ش��كر باتوجه به ذخاي��ر موجود صورت 

نمي گيرد.
مع��اون برنامه ري��زي اقتص��ادي وزير 
جهادكشاورزي ادامه داد: در زمينه تأمين نياز 
كشور به گوشت قرمز اگر توليد داخلي نياز 
كشور را تأمين كند وزارت جهادكشاورزي 
تمايل��ي براي واردات آن ن��دارد اما با ثبت 
س��فارش هايي كه از سال گذشته انجام شده 
ب��ود تاكنون ح��دود 53 هزار ت��ن واردات 
گوش��ت قرمز انجام ش��ده است و از سوي 
ديگ��ر نيز باتوج��ه به مازاد توليد گوش��ت 
گوس��فندي و اينكه دام سبك بسياري روي 
دست توليدكنندگان باقي مانده بود با موافقت 
وزير جهادكشاورزي صادرات بيش از 500 
هزار راس دام س��بك انجام شد كه البته در 
برابر توليد حدود 70 ميليون رأسي دام سبك 

چندان زياد هم نبوده است.

ما ز ياران چشم ياري داشتيم

درحالي كه بر اس��اس تصميم هاي دولت و 
ستاد هدفمندسازي يارانه ها قيمت گاز، برق، 
بنزين افزايش افس��انه اي را تجربه مي كند و 
درحالي ك��ه قيمت چغندرقن��د ايران 3 برابر 
قيمت مشابه خارجي است و در سال زراعي 
ج��اري نيز 45 درصد افزايش را تجربه كرده 
و تعيي��ن قيمت همه اين موارد نيز در اختيار 
دولت است، آيا مي توان رقابت كرد؟ درحالي 
ك��ه ش��كر واردات��ي از ارز 1226 توماني و 
س��پس ارز مبادالتي كه نرخي به مراتب كمتر 
از ب��ازار آزاد را دارد بهره مي برد، و همچنين 
درحال��ي كه ن��رخ تورم س��االنه در ايران با 
رش��دهاي دس��تكم چندين برابر نرخ رشد 
تورم كش��ورهاي صادركننده ش��كر است و 
در ش��رايطي كه نرخ سود تسهيالت مالي در 
ايران س��ر به 30 درصد مي زند و در وضعي 
كه هزينه تأمين نيروي انس��اني با س��خاوت 
دول��ت به كارگران )كه البته حق آنهاس��ت( 
افزايش چشمگير را تجربه مي كند، آيا مقصر 
از دس��ت دادن مزيت رقابتي را به س��ادگي 

نمي توان شناخت؟
جدول حاضر كه مقايسه قيمت تضميني 
محصوالت كشاورزي سال 1393 نسبت به 
1392 را نش��ان مي دهد، ب��راي اينكه معلوم 
شود چرا توليد شكر قدرت رقابت را ندارد 

كافي نيست؟
درحال��ي كه نزديك به 65 تا 70 درصد 
قيمت تمام ش��ده شكر توليد داخل را قيمت 
چغندرقند تش��كيل مي دهد و دولت ناگهان 
رق��م افس��انه اي افزاي��ش را ب��ر اين بخش 
تحمي��ل مي كند، نبايد منتظ��ر كاهش درجه 

رقابت پذيري ايران در توليد شكر باشيم؟

از صفحه اول

از صفحه اول
و هم اكنون نيز درحالي كه در دولت يازدهم و 
وزارت مهن��دس محمدرضا نعمت زاده بر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اميدهايي براي غلبه نگاه 
توليدي بر بازرگاني ايجاد كرده بود اما متأس��فانه 
كماكان حاكميت قواي بازرگاني در وزارتخانه كاماًل 
محس��وس است. اما اتفاق ديگري كه باعث شد تا 
وزارت جهادكشاورزي به عنوان خاكريز دوم صنايع 
تبديلي در تصرف قشون و قواي بازرگاني درآيد، 
تصويب قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط 
به بخش كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي بود. 
صاحبان و مديران صنايع تبديلي و به ويژه صنعت 
قند كشور بر اين باور بود كه با يكي شدن مراجع 

نام محصولرديف
قيمت مصوب 

سال 1392
قيمت مصوب 

سال 1393
درصد 
تغييرات

80001050031گندم معمولي1
83001080030گندم دوروم2
4500780073جو3
4650870087ذرت دانه اي4
1650240045چغندرقند5
130002200069پنبه )وش(6
87001700095دانه سويا7
95001850095دانه آفتابگردان8
100001900090دانه كلزا9
95001850095دانه گلرنگ10
210002700029برنج خزر، شيرودي، فجر و گوهر11
024000برنج سازندگي، درودزن، عنبر نجفي و كوهرنگ12
156802100034برنج ندا، نعمت، آذر و صالح13
102002000096عدس14
102001900086نخود15
95001800089لوبيا چيتي16
900018000100لوبيا سفيد17
90001780098لوبيا قرمز18
1900300058سيب زميني پاييزه19
1950300054سيب زميني بهاره20
2200350059سيب زميني طرح استمرار21
1350200048پياز پاييزه22
1350200048پياز بهاره23
1500220047پياز طرح استمرار24

مقايسه قيمت تضميني محصوالت كشاورزي سال 93 نسبت به سال 92

مزيت رقابت توليد داخل چگونه از دست مي رود

ممنوعيت واردات 
برنج و شكر

معاون وزير جهادكشاورزي اعالم كرد

تصميم گي��ر براي تعيين قيم��ت ماده اوليه )چغندر 
و نيش��كر( و محص��ول نهايي )قندوش��كر( كارها 
آسان تر مي شود و مسؤولين اين وزارتخانه به همان 
اندازه كه به منظور تشويق كشاورزان براي تصويب 
نرخي معتدل تالش مي كنند در محصول نهايي نيز 
نگاه ويژه تري داش��ته باشند. انتظار مي رفت وجود 
افرادي مثل وزير فعلي جهادكش��اورزي در درون 
هيأت دولت و در وزارت جهادكشاورزي، نگاه ها و 
رفتارها را به سمت حمايت از توليد داخلي در برابر 
بازرگاني صرف سوق دهد اما جريان ها و تفكرات 
نيرومند تجارتي در درون وزارت جهادكشاورزي نيز 
حاكميت پيدا كرده است. درحالي كه قانونگذاران 
با تصوي��ب قانون تمركز اختيارات... تالش كردند 

فرمانده��ي توليد داخلي و تجارت 
خارج��ي كاالهاي كش��اورزي در 
اختيار وزارت جهادكشاورزي قرار 
گيرد تا با تس��لط كامل راه را براي 
حمايت از توليد داخل هموار كند، 
متأس��فانه اين قان��ون ناديده گرفته 

شده است.
نه چندان دوستانه بخش  رفتار 
بازرگاني وزارت جهادكشاورزي با 
توليد داخلي با همان استدالل هاي 
كهن��ه و تس��خير اي��ن وزارتخانه 
توس��ط طرفداران تج��ارت، كار را 
ب��ر تولي��د داخلي س��خت تر كرده 
اس��ت. اي��ن روي��داد غم انگيز در 
در  ك��ه  جهادكش��اورزي  وزارت 
ماه هاي اخير متأسفانه تشديد شده 
اس��ت درحالي رخ مي دهد كه همه 
انتظ��ار داش��تند قائم مق��ام تجاري 
وزارت جهادكش��اورزي از تولي��د 
داخ��ل حمايت كند. ام��ا اين مقام 
ارشد باتوجه به منصب ديگري كه 
در درون نه��اد رياس��ت جمهوري 
دارد و در عم��ل كار تنظيم بازار در 
اختيارش است شرايط را نامساعد 
به مصداق ضرب المثل  است.  كرده 
»ما زياران چش��م ياري داش��تيم«، 
اميدواري��م دولت محترم يازدهم و 
مسؤوالن مرتبط با تنظيم معادالت 
توليد داخل و واردات، تا همين چند 
كارخانه قندوشكر تعطيل نشده اند، 

ورق را برگردانند.



3 شماره 139 - آبان 1393
آمار

به دول��ت، 140 هزار تن متعلق به كارخانه ها 
و 110 ه��زار ت��ن متعلق به تجار اس��ت. اين 
نمودار نشان مي دهد ميزان باقي مانده توليد تا 
پايان س��ال حدود يك ميليون تن است كه بر 

موجودي شكر اضافه مي شود.

واردات
آم��ار )جدول 2( نش��ان مي دهد واردات 
ش��كر توسط بخش خصوصي در 7 ماه منتهي 
به مهرماه 1393 رقم��ي معادل 463 هزار تن 
و رقم ش��كر وارداتي توسط دولت 261 هزار 
تن است. آمار )جدول 3( نشان مي دهد كه در 
7 م��اه منتهي به مهر 1393 رقمي معادل 337 
ميليون دالر به واردات ش��كر اختصاص داده 

است كه هنوز از كل سال هاي 1387 و 1388 
بيشتر است. آمار مندرج در )جدول 4( نشان 
مي دهد ب��ا وجود مضاي��ق ارزي و همچنين 
منع قانوني واردات شكر اما در مهرماه امسال 
47 هزار تن ش��كر وارد كشور شده است كه 
البته نس��بت به واردات 207 هزار تني مهرماه 
پارس��ال كاهش چش��مگيري را تجربه كرده 
است. كاهش چشمگير شكر در مهرماه امسال 
نسبت به مهرماه پارسال اما موجب نشده است 
كه واردات شكر در  7 ماه 1393 تفاوت زيادي 
با 7 ماه سال گذشته داشته باشد. در 7 ماه منتهي 
به مهرماه 1393 رقمي معادل 724 هزار تن و 
در 7 م��اه منتهي به مهرماه 1392 رقمي معادل 

732 هزار تن شكر وارد شده است.

توليد و عرضه تازه ترين آمارهاي شكر ادامه دارد

جدول 1: آمار واردات شکر  از سال 1380
تا پايان مهر سال 1393

به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزار تن

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

سفيدسال
خام بها )دالر()هزار تن(

جمع واردات بها )دالر()هزار تن(
)هزار تن(

بها جمع  واردات 
)دالر(

13847820.124.000629177.256.000707197.380.000
1385637291.271.9101.890726.182.5592.5271.017.454.469
1386348133.309.344822274.461.3671170407.770.710
138710337.213.332998287.800.0131101325.013.345
1388278.819.906850315.826.114877324.646.020
1389001805704.520.4071805704.520.407
139063.799.5101228752.105.3341234755.904.844
13910016801.072.413.60816801.072.413.608
1392001579832.187.9581579832.187.958
139300724377.102.394724377.102.349
1199494.538.002122055.479.855.709134045.974.393.710جمع

واردات بخش سال
خصوصي

واردات 
بخش دولتي

جمع 
واردات

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579

1393463261724 )مهر(
ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

نمودار توليد و واردات شكر از سال 80 تا پايان مهر سال 93 )ارقام به تن(
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0
92919089888786858483828180مهر 93

1550001122000112400011500001178000450000552000105000012580001238000119300012740001040000838000

7240001579000168000012340001805000877000110100011700002527000707000203000216000820000937000

توليد
واردات

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

اراي��ه دقيق ترين آمارهاي مرتبط با قندوش��كر 
به صورت ماهانه از سوي انجمن صنفي كارخانه هاي 
قندوش��كر ايران همچنان ادامه دارد. عرضه عمومي 
اين آمار و اطالعات كه يك كار ارزش��مند از طرف 
يك نهاد مدني و غيردولتي است توانسته است كمك 
قابل توجهي به مديران دلس��وز دولت كند. برخي از 
مديران ارش��د و مياني دولت با استناد به اين آمارها 
بود كه راه واردات رانتي ش��كر به وس��يله يك گروه 
كوچك از تجار را كه بازار واردات اين كاال را به طور 
انحص��اري در اختيار دارند مس��دود كنند. آمارهاي 
عرضه ش��ده در نمودار »وضعيت موجودي شكر و 
مي��زان انتقالي آن به آبان 1393« نش��ان مي دهد رقم 
موجودي ش��كر در ابتداي آبان ماه امسال 802 هزار 
تن اس��ت. از اين مقدار ش��كر 552 هزار تن متعلق 

جدول 4: واردات شکرخام به  صورت ماهيانه از سال 1385 تا مهر سال 1393
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
1385154941112053071921872231942982402762481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هرماه + ماه هاي قبل

2
1386236228112541111336155652750381170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هرماه + ماه هاي قبل

3
138728298889149173246865126169931101 285714523438355658064871383910081101جمع هرماه + ماه هاي قبل

4
1388119108576442339446457412273877 119227284348390423517563608682804877جمع هرماه + ماه هاي قبل

5
1389691071322343123301611128063731321805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هرماه + ماه هاي قبل

6
13900241268301384311817181142561234 02436104405789820838855103611781234جمع هرماه + ماه هاي قبل

7
1391506912155154196190372281513071231681 01192402954496458358721100125115581681جمع هرماه + ماه هاي قبل

8
1392881588114611592071151461342252271579 0103191305366525732847993112713521579جمع هرماه + ماه هاي قبل

9
139316513721157406747724 0302513570610677724جمع هرماه + ماه هاي قبل

جدول 3: وضعيت موجودي شکر
و ميزان انتقالي به آبان سال 93

تنشرح
802.000موجودي انبار كارخانه ها در پايان مهرماه سال 93

802.000جمع شکر قطعي در پايان مهرماه  سال 93
802.000شکر موجود در ابتداي آبانماه سال 93

* توضيح اينکه مالکين 802.000 تن شکر موجود در انبار 
كارخانه ها به شرح ذيل مي باشند:

552.000موجودي متعلق به دولت
140.000موجودي متعلق به كارخانه ها

110.000موجودي متعلق به تجار
و  ورامين  كارخانه هاي  انبار  در  احتمالي  موجودي  ميزان 
كرج به علت عدم دسترسي،  در آمار فوق لحاظ نشده است.

ميزان باقيمانده توليد تا پايان سال 1000.000 تن

جدول 2: واردات شکر از سال 84 تا پايان مهر سال 93 به تفکيک شکرخام و سفيد 

پشت
دست هاي 
خود
نكوبيد

تنها با گذش��ت 16 ماه از روي 
كار آم��دن دولت جديد كه اميدهاي 
زيادي را براي توليدكنندگان ايراني 
ايجاد كرده بود، سخن گفتن درباره 

وفاي به عهد، كار سختي است.
 دولت يازدهم بر اثر فداكاري، 
روشنگري و ايستادگي اقشار گوناگون 
از جمله توليدكنندگان ايراني كه زير 
چرخ واردات كمرشكن دولت هاي 
نهم و دهم له ش��ده بودند بر سركار 

آمد. 
دول��ت يازده��م در روزه��اي 
نخس��ت فعاليت خود بارها و بارها 
حماي��ت از تولي��د مل��ي در براب��ر 
واردات غيراقتص��ادي و غيرمنطقي 

را وعده داد. 
درحالي كه مديران ارشد و اصلي 
دولت يازدهم همچنان بر آن وعده ها 
و قول ها ايستاده و دست كم در حرف 
از آنها ع��دول نكرده اند اما واقعيت 
تلخ اين است كه در رده هاي پايين تر 
رفتارها به سمت ديگري سوق داده 

شده است.
سخت است كه به مردان اصلي 
دولت يادآور شويم كه وفاي به عهد 
جزء خصلت هاي نيك است كه نبايد 
در بوته فراموش��ي قرار داده شده و 

ناديده گرفته شوند.
اگر دولت محترم روزي متوجه 
شود كه توليد داخل قطره قطره بر اثر 
سياست هاي نادرست ذوب شده و به 
زمين فرو مي روند و نابود مي شوند و 
خداي ناكرده آن روز، دير از راه برسد 
جز كوبيدن بر پش��ت دست، كاري 
از دس��تش برنمي آيد. توليدكنندگان 
كاالهاي داخلي به ويژه كاالهايي مثل 
برنج و ش��كر و پنبه و ذرت و سويا 
از مسؤوالن ارشد دولت انتظار دارند 
به اين زودي وعده هاي داده ش��ده را 

فراموش نكنند.
نيايد روزي كه بر پشت دستان 
خ��ود بكوبيم و حس��رت روزهايي 
را بخوريم كه به س��ادگي از دس��ت 

داديم.

يادداشت



شماره 139 - آبان 41393
بازار جهاني

مصرف جهاني شكر عامل اصلي بهبود قيمت ها در بازار راكد 
كنوني به شمار مي رود. از آنجايي كه توليد واكنش بسيار ُكندي 
را نس��بت به قيمت هاي پايين نش��ان مي دهد، تحليلگران عمدتًا 
توجه خ��ود را بر مصرف كنندگاني معطوف كرده اند كه س��بب 
تعال دوباره به بازار مي شوند. طبق نظريه هاي اقتصادي، درحال 
حاضر داليل بس��يار زيادي وجود دارند كه عملكرد تحليلگران 
را توجيه مي كنند. قيمت هاي پايين س��بب افزايش بيش از پيش 

استطاعت افراد شيريني دوست مي شود.
با اين وجود، قيمت جهاني ش��كر تنها بيانگر بخشي از اين 
ماجرا اس��ت. بازارهاي جهاني مواد ش��يرين كننده ها در بسياري 
از كش��ورهاي جهان به گونه اي تنظيم ش��ده اند تا از كش��اورزان 
حماي��ت كنند. اين بدان معني اس��ت كه افزاي��ش كنوني عرضه 
نس��بت به تقاضا تأثير محدودي بر روي قيمت هاي محلي دارد. 
در اين زمينه نش��انه هايي مبني ب��ر واكنش مثبت مصرف وجود 
دارند. درحالي كه مصرف در س��ال هاي 9-2008 تا 2010-11 
راكد بود، نرخ رشد در سال 12-2011 به بيش از 3/5 درصد و 
در سال 13-2012 به رشد مناسب 2/6 درصد رسيد. براي سال 
14-2013 رش��د 1/9 درصدي پيش بيني مي شود كه معادل 3/1 

ميليون تن مي باشد.
اگرچه اين مقدار قابل توجه اس��ت ولي ثابت شده است كه 
براي هدف باال بردن ميزان مصرف نس��بت به توليد، زياد نيست 
و منجر به چهارمين س��ال مازاد توليد ش��د كه اثرات مخربي بر 
قيمت هاي مربوطه دارد. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا ادامه 
اين راه سبب ايجاد محرك كافي براي افزايش مصرف خواهد شد 

تا مازاد شكر جهاني را حذف و يا موجب كسر موازنه شود؟

عوامل تعيين كننده رشد
مصرف شكر، يك محرك مهم در اقتصاد جهاني شكر به شمار 
مي رود. در صورتي كه شكر توليد شده و مصرف نشود در نتيجه 
بازار با مازاد مواجه ش��ده و قيمت ها را تحت فشار قرار خواهد 
داد و س��ودآوري توليد را كاهش مي دهد. كارشناسان اقتصادي 
معتقدن��د كه عوامل متعددي بر تقاضاي ش��كر تأثير مي گذارند. 

مهمترين اين عوامل عبارتند از:
- قيمت شكر و شيرين كننده هاي جايگزين

- درآمد سرانه
- رشد جمعيت

- اولويت هاي مصرف كننده
- سياست هاي دولت

از ميان فاكتورهاي اشاره شده در باال، رشد جمعيت و درآمد 
سرانه به عنوان مهمترين فاكتورها معرفي شده اند. مطالعات انجام 
شده حكايت از آن دارند كه افزايش جمعيت، بخش قابل توجهي 
از مي��زان مصرف را توضيح مي دهد. با اين حال نبايد نقش مهم 

كاهش است. طبق برآوردهاي انجام شده، اين ميزان ممكن 
اس��ت در انتهاي دوره مورد پيش بين��ي به حدود 5 ميليون 
تن كاهش يابد. بعد از روس��يه، تركيه دومين كشور در اين 
خصوص محسوب مي ش��ود، البته حذف نظارت دولتي و 
متعاقب آن، عدم دسترسي شكر به طور مؤثري رشد مصرف 
آن را تحت تأثير خود قرار داده است. با اين وجود، با اعمال 
اصالحات زياد و نيز رشد قابل توجه جمعيت، اين صنعت 
توسعه يافته و ميزان مصرف در دهه آينده مي تواند به بيش 

از 3 ميليون تن برسد.
آفريق��ا قاره اي اس��ت كه در آن، برخ��ي از پايين ترين 
سطوح مصرف سرانه شكر جهان يافت مي شوند. پس از يك 
دوره طوالني ركورد و حتي كاهش، به نظر مي رسد مصرف 
روند صعودي در پيش گيرد به طوري كه برآورد مي ش��ود، 
مصرف سرانه از 15/41 كيلوگرم سال 5-2004 به بيش از 
17/5 كيلوگ��رم در 14-2013 افزايش يافته باش��د. درحال 
حاضر دليل كمي وجود دارد كه فرض كنيم اين مسير رشد 

آيا سرعت
مصرف شكردرجهان
كافي است؟
نشريه بين المللي شكر و شيرين كننده ها
11 سپتامبر 2014
ترجمه شده توسط: مركز تحقيقات توسعه شكر و صنايع جانبي

10 بازار عمده شکر جهاني در سال 14-2013  )1000 تن(
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افزايش مصرف س��رانه ناش��ي از فرايندهاي اقتصادي را ناديده 
گرفت. باتوجه به اينكه تقاضا، تعيين كننده دورنماي رش��د است 
لذا پيش بيني بلندمدت مصرف شكر، يك عامل مهم در هرگونه 

تصميم گيري هاي سرمايه گذاري اين بخش خواهد بود.

وضعيت و چشم انداز كنوني
سال ها پيش در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، پيوسته مقدار 
مصرف درحال افزايش جزيي و به ميزان كمتر از يك درصد بود. 
اين س��طح حداقلي رش��د مصرف، كم وبيش بازتاب ميزان رشد 
جمعيت و نوسانات پايين درآمد بود. در طي اين سال ها مواقعي 
وجود داشتند كه مقدار مصرف كاهش مي يافت ولي اين پيشامد 
يك استثناء محسوب مي شد نه يك قانون. احتماالً اين روند در 
آينده تغيير خواهد كرد. به جز برخي از كشورهاي عضو اروپاي 
جنوبي و شرقي، بقيه كشورهاي اتحاديه اروپا به احتمال زياد با 
ركود مواجه خواهند شد و پيش بيني مي شود مسلماً ميزان مصرف 

آن ها در آينده كاهش خواهد يافت.
در زمينه ش��كر بايد گفت كه روس��يه در ميان كش��ورهاي 
اروپاي��ي خارج از اتحاديه اروپا، ح��رف اول را مي زند و نيمي 
از كل مصرف ش��كر اين منطقه را به خود اختصاص داده است. 
به دلي��ل كاهش جمعيت، مي��زان تقاضا در اين كش��ور در حال 
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تن رسيده است و احتمال مي رود اين رقم تا سال 2023-24 
حدود 4/8 ميليون تن ديگر افزايش يابد.

60 درصد از كل جمعيت جهان در قاره آس��يا س��اكن 
هس��تند. از اي��ن رو ج��اي تعجب نيس��ت كه اي��ن منطقه، 
اصلي ترين محرك رش��د مصرف ش��كر در س��ال هاي آتي 
محسوب ش��ود. اين قاره كه تا پيش از سال 2002 كمترين 
ميزان مصرف ش��كر را به خود اختصاص داده بود، از سال 
2002 به بعد درخصوص مصرف سرانه از قاره آفريقا پيشي  
گرف��ت. با اين وجود، عليرغم مصرف كمتر از 19 كيلوگرم 
براي سال 14-2013 در اين قاره، هنوز مقدار مصرف پايين تر 
از منطقه آمريكاي شمالي و مركزي با 37 كيلوگرم قرار دارد. 
پويايي اقتصادي اين قاره همراه با سطح مصرف نسبتًا پايين 
آن به معني اين اس��ت كه اين منطقه بيش��ترين پتانس��يل را 
براي افزايش تقاضا دارد. ميزان رشد اقتصادي در كشورهاي 
مختلف، تفاوت بسيار زيادي دارد در نتيجه نوسانات زيادي 

در مقدار مصرف شكر به چشم مي خورد.
احتماالً مقدار مصرف در آس��يا در س��ال 14-2013 به 
18/8 كيلوگرم مصرف سرانه برسد كه بيشتر از 14 كيلوگرم 
15 س��ال قبل اس��ت. رشد مصرف سرانه بس��يار كم است 
به طوري كه نرخ رشد مركب آن در 10 سال گذشته حدود 2 
درصد بوده است. اين رقم را مي توان با رشد مطلق تقاضاي 
3/4 درصد مقايسه كرد. اين مقدار مي تواند نشانگر آن باشد 
كه رشد جمعيت در مقابل تغيير عادات رژيم غذايي، عاملي 
تضعيف كننده براي س��رعت افزايش مصرف ش��كر در آسيا 

بوده است. )جدول 1(
بزرگتري��ن مصرف كنندگان مطلق در آس��يا قرار دارند. 
پيش بيني مي ش��ود مصرف شكر هند در سال 14-2013 به 
حدود 26/1 ميليون تن برسد كه در مقايسه با مصرف 17/5 
ميليون تن س��ال 2000-1999، نرخ رشد مركبي معادل 2/9 
درصد را نش��ان مي ده��د. عليرغم اينكه ممكن اس��ت اين 
نرخ رش��د كمتر شود ليكن دليل خوبي براي فرض رسيدن 
مصرف اين كش��ور به بيش از 32 ميليون تن در س��ال 14-

2013 است.
مصرف در چين به ُكندي درحال افزايش بوده است. اين 
مس��ئله مغاير با انتظارات و پيش بيني هاي مبني بر اين بوده 
اس��ت كه رش��د زياد جمعيت و آزادسازي تدريجي اقتصاد 
چين، سبب گشايش درها به سوي مواد شيرين كننده مي گردند. 
از آن زمان تاكنون، ميزان تقاضاي شكر در اين كشور به طور 
قابل توجهي افزايش يافته است و پيش بيني مي شود در سال 
14-2013 به 16/2 ميليون تن يعني بيشتر از 8/5 ميليون تن 
سال 2000-1999 برس��د. اين مقدار براي 24-2023 بيش 
از 21 ميلي��ون ت��ن يعني تقريبًا 5 ميلي��ون تن بيش از مقدار 

كنوني پيش بيني مي شود.
مصرف ش��كر در پاكستان به س��رعت در حال افزايش 
اس��ت و برآورد مي ش��ود. در س��ال 14-2013 به رقم 4/7 
ميليون تن رسيده باشد كه در مقايسه با 3/5 ميليون تن سال 
2000-1999، رش��د قابل توجهي را نشان مي دهد. در طول 
10 س��ال گذشته، نرخ رش��د مركب تقريبًا معادل 3 درصد 

پيش رو در سال هاي آينده تغيير خواهد كرد. احتماالً مصرف سرانه 
در سال 24-2023 به رقم 18/6 كيلوگرم برسد.

مكزيك در آمريكاي ش��مالي و مركزي داراي پرنوس��ان ترين 
بازار ش��كر و مواد شيرين كننده مي باش��د. حذف نظارت دولتي در 
سال 1990 منجر به كاهش قابل توجه قيمت ها شد و ميزان مصرف 

در سال 4-2003 به بيش از 53 كيلوگرم رسيد.
 در پ��ي افزاي��ش قيمت هاي داخل��ي، ميزان مصرف در س��ال
6-2005 به كمتر از 50 كيلوگرم رسيد و در سال بعد به بيش از 50 
كيلوگرم افزايش يافت. نوسان زياد و پيشرو بازار مكزيك همچنان 
مورد انتظار اس��ت ليكن وضع ماليات بر ش��كر براي نوشيدني هاي 
غيرالكل، س��بب بروز ابهام در پيش بيني ها و انتظارات آينده مربوط 

به شكر مي شود.
اياالت متح��ده، مصرف كنن��ده اصلي در اين منطقه اس��ت. اين 
بازار در بيش��تر س��ال ها )البته نه در تمامي آنها( رش��د داشته است. 
تاكنون دليلي براي ُكند بودن رشد اين بازار بيان نشده است. با اين 
وجود، مس��لمًا تغييرات به وجود آمده در ش��يوه زندگي انسان ها و 
انتخاب هايش��ان بر اين مس��ئله تأثيرگذار خواهد بود. عالوه بر آن، 
ميزان زياد واردات محصوالت حاوي ش��كر نيز در اين زمينه نقش 
داش��ته است. درحالي كه مس��لمًا مصرف سرانه به حد اشباع رسيده 
است ليكن همچنان رشد جمعيت در اين كشور ادامه دارد، در نتيجه 
مقدار مطلق مصرف ش��كر افزايش خواهد يافت و ممكن اس��ت تا 

پايان دوره پيش بيني شده به 12 ميليون تن برسد.
مصرف س��رانه در آمريكاي جنوبي طي 15 سال گذشته و پس 
از نوس��ان بين 39 و 42 كيلوگرم بين اواسط دهه 80 و اواسط دهه 
90، به طور فوق العاده اي افزايش داشته است و تا اواخر قرن به مرز 
50 كيلوگرم رسيد. تا آنجا كه به آمار و ارقام مربوط مي شود، واضح 
اس��ت كه رش��د قابل توجهي در اين قاره وج��ود دارد. تقاضا براي 
ش��كر در سال 2000-1999 بالغ بر 156 ميليون تن بود درحالي كه 
ب��رآورد مي كنيم اين رقم در س��ال 14-2013 ب��ه 21/5 ميليون تن 

افزايش يافته باشد.
حدود 60 درصد از كل مصرف شكر آمريكاي جنوبي در برزيل 
است كه پس از سال 91-1990، افزايش ساالنه اي بيش از 3 درصد 
داش��ته است. با اين حال ثابت شده اس��ت كه سير تكاملي مصرف 
ش��كر برزيل به عوامل بسيار از جمله قيمت ها، سياست اجتماعي و 
ايالتي اقتصاد كش��ور مرتبط است. بعيد به نظر مي رسد اين رويه در 

سال هاي آينده تغيير كند.
پيش بيني مي شود ميزان مصرف در راستاي رشد جمعيت افزايش 
يابد. مصرف شكر آمريكاي جنوبي در سال 14-2013 به 21/2 ميليون 

بوده اس��ت. با اين حال س��هم عمده اي از اين رشد ناشي از 
رشد جمعيت است درحالي كه مصرف سرانه بسيار آهسته تر 

رشد كرده است.
تقاضاي ش��كر در اندونزي به عنوان چهارمين كش��ور 
بزرگ اين قاره، بعد از س��قوط ناش��ي از بحران اواخر دهه 
1990 آسيا، بهبود خوبي يافته است كه اين رقم در 15 سال 
پيش معادل 3/5 ميليون تن بوده اس��ت. اطالعات و آمارها 
اين گونه بيان مي كنند كه متوسط رشد ساالنه مصرف سرانه 

در طول 10 سال گذشته به حدود 2 درصد مي رسد.
به طور كلي انتظار مي رود كل تقاضاي شكر منطقه آسيا 

تا سال 24-2023 به بيش از 100 ميليون تن برسد.
علي رغم كم بودن ميزان مصرف شكر اقيانوسيه نسبت به 
ساير قاره هاي جهان، اين منطقه داراي باالترين سرانه تقاضا 
در ميان كش��ورهاي جهان است و در 10 سال گذشته، بيش 
از 45 كيلوگ��رم بوده اس��ت حركت روبه جلو مصرف مورد 
انتظار است ليكن افزايش اين سطح از مصرف غيرقابل تحمل 
است. بيش از 80 درصد كل مصرف شكر اقيانوسيه به استراليا 
اختصاص دارد و درحال حاضر مقدار آن به حدود 1/7 ميليون 
 تن مي رس��د كه در مقايس��ه با مصرف سال 1999-2000،

حدود 400/000 تن افزايش نشان مي دهد.

خالصه
با درنظر گرفتن مسائل مختلف، منطقي است كه مصرف 
ش��كر جهاني از 176 ميليون تن س��ال 14-2013 به حدود 
191 ميليون تن در سال 19-2018 برسد و پيش بيني مي شود 
اين رقم در س��ال 24-2023 به 207 ميليون تن برسد. البته 
ادعا مي ش��ود كه اين رش��د يك چالش خواهد بود ليكن به 
احتمال زياد، صنعت شكر نيز ظرفيت خود را افزايش مي دهد. 
مصرف نيشكر به عنوان يك محصول انرژي در توليد اتانول 
منجر به كاهش و محدود كردن عرضه آن نش��ده اس��ت و 

انتظار نمي رود اين موضوع در آينده تغيير كند.
آنچه از دوره طوالني قيمت پايين شكر استنباط مي گردد 
آن اس��ت كه مصرف شكر واكنشي به محرك هاي اقتصادي 
است، اما با يك تأخير قابل توجه. بهبود درآمدهاي اقتصادي 
ب��ه همراه كاهش قيمت ها مي تواند مقدار مصرف را افزايش 
دهد. ولي معموالً اين عوامل به سرعت خنثي مي شوند و در 
نتيجه رش��د جهاني مصرف شكر حدود 1/5 تا 2 درصد در 
سال نوسان دارد. درحالي كه اين مقدار رشد، رقم قابل توجهي 
محسوب نمي ش��ود ليكن از نظر فيزيكي بيانگر ساالنه 2/6 
تا 3/5 ميليون تن ش��كر مي باش��د. صنعت ش��كر بايد براي 
رقابتي ماندنش، به سرمايه گذاري خود در پيشرفت فناوري 
كارخانه ها و مزارع ادامه دهد. براي دس��تيابي به اين هدف 
باي��د قيمت ها به مقدار كافي افزاي��ش يابند. اين موضوعي 
اس��ت كه هميشه واقع نمي ش��ود و تنها زماني بروز مي كند 
كه توليد كمتر از مصرف، منجر به ايجاد كس��ري شده و بر 
قيمت ها اعمال فشار كند. با اين حال به نظر مي رسد درحال 
حاضر رشد مصرف آن قدر سريع نباشد كه تا سال 2014-15 

ايجاد كمبود نمايد.

شرح

20
14

-1
5

20
15

-1
6

20
16

-1
7

20
17

-1
8

20
18

-1
9

20
19

-2
0

20
20

-2
1

20
21

-2
2

20
22

-2
3

20
23

-2
4

41/441/341/2141/1341/0640/9940/9340/8840/8440/8اروپا

17/617/7517/881818/1218/2218/3118/418/4818/55آفريقا

37/137/337/3237/3437/3737/437/4337/4637/4937/53آمريکاي شمالي و مركزي

5454/5455/0855/6156/1556/6857/2157/7558/2858/82آمريکاي جنوبي

19/0419/3519/6119/8620/1220/3920/6520/9221/1921/45آسيا

46/6946/446/1345/8645/6145/3645/1344/9144/744/5اقيانوسيه

24/6324/8425/0125/1725/3425/5125/6925/8626/0326/2جهان

جدول 1 : مصرف سرانه جهاني )كيلوگرم، ارزش خام(
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نان، قند و آن چند تاجر

جدول 1 : بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران
متوسط هزينه ساالنه زيرگروه هاي خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات طي سال هاي 1392 - 1391

)هزينه به ريال(

گروه هاي هزينه
13911392

درصد نسبت بههزينه
درصد نسبت بههزينهكل هزينه ناخالص

كل هزينه ناخالص
5770411726/67589953426/7خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات

5684125326/27472361026/3خوراكي ها و آشاميدني ها
151665282/473836622/6. آرد، رشته و غالت

4334740/271433832/5آرد و رشته
47330542/22402790/1غالت و فرآورده هاي آن
247843512/254716251/9. انواع نان و بيسكويت

36163011/739157161/4انواع نان
11680500/515559090/5بيسكويت، كيك و شيريني خشك

3143375706/6174463716/1. انواع گوشت
79121843/698804733/5گوشت دام

46568002/253950411/9گوشت پرندگان
2484650/13127910/1فرآورده هاي گوشت دام و پرندگان

11884460/514908020/5انواع ماهي
3316750/23672640/1حيوانات دريايي و فرآورده هاي آن

470984083/386848683/1. شير و فرآورده هاي آن و تخم پرندگان
18692620/922857400/8انواع شير

39584711/847597031/7فرآورده هاي شير
12706750/616394250/6تخم پرندگان

518889150/925720100/9. روغن ها و چربي ها
804490/01285720/0روغن ها و چربي هاي حيواني

3721600/25990180/2انواع كره
14363060/718444200/7روغن هاي نباتي
692201904/2126198034/4. ميوه هاي تازه

50994622/369649552/5ميوه هاي درختي )به جز مركبات(
25357071/232517301/1مركبات

15850210/724031180/8ميوه هاي جاليزي
758940932/791009733/2. سبزي هاي تازه

13489620/617863860/6انواع سبزي هاي برگي )تازه و يخ زده(
31070631/445117551/6انواع سبزي هاي بوته اي )تازه و يخ زده(

14380680/728028321/0انواع سبزي هاي ريشه اي )تازه و يخ زده(
813416540/616861010/6. خشكبار و آجيل

98654460/412677430/4. حبوب
109192620/414573620/5. انواع كنسرو و فرآورده هاي سبزي

115960480/37421810/3. قندوشكر
1217150250/822429840/8. انواع شيريني و مربا )به جز شيريني خشك(

137555520/310756160/4. چاي، قهوه و كاكائو
146241450/38397280/3. انواع ادويه، سس ها و ساير تركيبات خوراكي

1516340660/821325830/8. آشاميدني ها
8628640/411759240/4دخانيات

در سال 1392 مبلغ 742.181 ريال )متوسط در هر ماه 6200 تومان( براي قندوشكر اختصاص داده است. 
بر اساس آمارهاي ارايه شده از طرف بانك مركزي هزينه هاي اختصاص داده شده توسط خانوارها به شكر در 
سال هاي 1391 و 1392 فقط 0/3 درصد كل هزينه هاي يك خانوار در سال است )متوسط كل هزينه ناخالص 

ساالنه يك خانوار در سال 1392 بر اساس )جدول 2( بالغ بر 284.462.33 ريال بوده است(

وزارت تج��ارت و ديگر مس��ؤوالن تنظيم ب��ازار در زمينه 
قيمت گذاري ش��كر با صنايع قندوشكر اختالف نظر دارند چرا 
كه صنايع معتقدند باتوجه به افزايش هزينه هاي توليد، قيمت اين 
محصول بايد حداقل 30 درصد افزايش يابد و اگر دولت اجازه 

افزايش قيمت نمي دهد، طبق قانون بايد مابه التفاوت بپردازد.
مجتب��ي خس��روتاج - قائ��م مقام وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت - درباره قيمت شكر كه اين روزها بحث برانگيز شده و 
اختالف نظري بين توليدكنندگان آن با مسؤوالن دولتي صورت 
گرفته است، گفت: شكر جزو اقالمي است كه قيمت آن در ستاد 
تدابير ويژه تنظيم بازار نهايي ش��ده و در مورد آن تصميم گيري 
مي شود. اين درحالي است كه بهمن دانايي، دبير انجمن صنفي 
كارخانه هاي قندوش��كر معتقد اس��ت: اگر دولت شكر را جزو 
محصوالتي مي داند كه مش��مول نرخ گذاري است، بايد ضوابط 
قيمت گ��ذاري را رعايت كند؛ به گون��ه اي كه به همان اندازه كه 
هزينه هاي توليد براي كارخانه هاي قندوشكر افزايش يافته بايد 
قيمت نهايي را نيز افزايش دهد. اگر در شرايطي دولت نخواهد 
قيم��ت نهايي محصولي را كه هزين��ه  توليد ش براي يك واحد 
صنف��ي افزايش يافته، باال ببرد تبصره دو ماده 101 قانون برنامه 
توس��عه تكليف را براي دولت مش��خص كرده، چرا كه در اين 
قان��ون آمده اگر دولت نرخ گذاري انجام داد و نخواس��ت نرخ 
افزايش يافته را روي محصول نهايي اعمال كند، بايد مابه التفاوت 
آن را به صنايع مذكور بپردازد. دبير انجمن صنفي كارخانه هاي 
قندوشكر ادامه داد: از سوي ديگر در همين تبصره قانوني آمده 
اس��ت كه دولت حق ندارد نرخ دس��توري براي كاال و خدمات 
غيردولتي در نظر بگيرد، اما در شرايطي ضرورت پيدا كرد بايد 

مابه التفاوت آن را پرداخت كند.
دانايي گفت: س��ال گذشته قيمت شكر 1900 تومان تعيين 
شد اما امسال دولت به صورت دستوري در سه ركن اصلي توليد 
قندوشكر افزايش قيمت اعمال كرد كه اين افزايش قيمت بيش از 
80 درصد در تعيين قيمت نهايي شكر اثر گذار است و بايد براين 

اساس حداقل 30 درصد قيمت اين محصول افزايش يابد.
حداقل قيمت منطقي براي شكر 2470 تومان

وي ب��ا بي��ان اينكه حداق��ل قيمت منطقي براي ش��كر در 
س��ال جاري حدود 2470 تومان اس��ت، اظهار ك��رد: دولت در 
سال جاري نرخ خريد تضميني چغندرقند را كه سال گذشته 165 
تومان بود 240 تومان يعني 45درصد افزايش داد كه اين ميزان 
افزايش قيمت حدود 30 درصد در قيمت نهايي ش��كر اثر گذار 
اس��ت. دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر افزود: دومين 
مسئله اي كه در قيمت نهايي شكر تأثير گذار بوده دستمزد است 
كه امسال از سوي شوراي عالي كار 18 تا 20 درصد افزايش يافته 

و حدود 3درصد در قيمت نهايي شكر اثر مي گذارد.
دانايي ادامه داد: سومين پارامتري كه بيشترين تأثير را روي 
قيمت نهايي شكر دارد قيمت سوخت )گاز( است كه با 43 درصد 

افزايش 2/2 درصد قيمت نهايي شكر را افزايش مي دهد.
قيمت چغندرقند ايراني 3 برابر اروپايي

دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر با بيان اينكه قيمت 
چغندرقند در ايران س��ه برابر اروپاست، گفت: در اروپا هر تن 
چغندرقند 26 يورو قيمت گذاري شده در حالي كه در ايران هر 

تن چغندرقند 60 يورو يعني حدود سه برابر است.
داناي��ي افزود: گرچه افزايش قيمت ش��كر و باال بودن نرخ 
آن نس��بت به نرخ هاي جهاني به دليل تورم نابه جايي اس��ت كه 
در كش��ور طي س��ال هاي اخير به وجود آمده كه سبب افزايش 

هزينه هاي توليد و نهايتًا قيمت محصول مي شود.
وي تأكيد كرد: در اين شرايط كشاورزان هم ناراضي هستند 
اما براي صنايع قندوشكر كشاورزان به عنوان ركن اصلي به شمار 
مي رون��د چرا كه اگر آنها به صنايع ماده اوليه ندهند، صنايع نيز 

قادر به ادامه توليد نيستند.
دبي��ر انجم��ن صنف��ي كارخانه ه��اي قندوش��كر تأكي��د 
ك��رد: اگ��ر دول��ت نمي خواهد قيمت ش��كر از س��وي صنايع 
افزاي��ش ياب��د و تورم در بازار نداش��ته باش��يم بايد براس��اس 
 قان��ون، مابه التف��اوت آن را ب��ه صنايع پرداخت كن��د يا اينكه
مي توان��د ياران��ه در اختي��ار توليد كنن��دگان قرار دهن��د تا آنها 
قيم��ت چغندرقن��د را افزاي��ش ندهند چرا كه صناي��ع از ميان 
 هم��ه پارامتره��اي موج��ود كه موج��ب افزايش قيمت ش��ان
ش��ده تنها خواهان درنظر گرفتن قيمت افزايش يافته چغندرقند 
هس��تند كه حدود 30 درصد يعني 570 تومان در قيمت 1900 

توماني سال گذشته شكر تأثير گذار است، هستند. 

افزايش 30 درصدي قيمت شكر

با وجود مخالفت ستاد تنظيم بازار، صنايع خواستارند
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5904882814979918270977330408816154071333807825293190712658628302039612111506013507614059237هزينه

10025/40/55/627/45/64/215/41/53/41/92/46/9درصد

1384
6702908915915130295182375071318511538385094528673271057422312330572034199142878215047345063259هزينه

10023/70/45/627/65/84/315/81/83/02/12/27/6درصد

1385
7770397918586526311768403667322690249405411634114461132559816364522167015176545517281005990581هزينه

10023/90/45/229/25/24/414/62/12/82/32/27/7درصد

1386
9881692523144319388341498836131462305532959043087371216552325868042546064219248021924497511952هزينه

10023/40/45/031/85/44/412/32/62/62/22/27/6درصد

1387
11544539827475237452582535882138211158581168552088361336516629829672823988265053024818128622616هزينه

10023/80/44/633/15/04/511/62/62/42/32/27/5درصد

1388
137139134301682565186496447370398787076702724645547414766676294212134599462854071284600510099135هزينه

10023/70/45/131/45/45/111/62/32/72/22/28/0درصد

1389
141661774352133015187696931457426368437382442786629816013976320434039516633474714414277111326200هزينه

10024/90/44/930/15/25/611/32/32/82/42/28/0درصد

1390
173925938432668365582367963384532915948304318929988420309854394148646914314652661297328814672966هزينه

10024/90/34/630/64/85/311/72/32/72/12/38/4درصد
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2165396135684125386286498423517115788796465821185789220389566441538950697604217329453527917703461هزينه

10026/20/44/532/94/55/59/42/02/32/02/18/2درصد

1392
2844623367472361011759241314918997073812119234821602122724298942573048665488744989843585695422969993هزينه

10026/30/44/634/14/25/68/52/02/31/82/18/1درصد

)هزينه به ريال(

مقاله

دولت هاي ايران از ديرباز تا امروز نس��بت 
به كاالهايي مثل نان، ش��كر و مسكن حساسيت 
نشان داده و سياست هاي تثبيت قيمت را درباره 

آنها تدوين و اعمال كرده اند.
پرداخت يارانه به ش��كل ثابت نگه داش��تن 
قيمت فروش كاالهايي مثل نان و مسكن نيز در 
زمره سياس��ت هاي حمايت��ي از توليد و مصرف 
آنها به حساب مي آيد. درحالي كه اهميت نان در 
سبد مصرفي خانوارهاي ايراني، بيشتر از اهميت 
شكر است و در شرايطي كه داشتن مسكن براي 
بس��ياري از خانوارها حتي از مصرف ش��كر نيز 
اهميت بيش��تري دارد، انتظ��ار مي رود كه دولت 
نس��بت به تثبيت قيمت نان و مس��كن نسبت به 
تثبيت قيمت ش��كر س��ختگيري بيشتري اعمال 
كند، اما اين اتفاق برعكس شده است. آمارهاي 
ارايه ش��ده از س��وي بانك مركزي در بررس��ي 
هزينه هاي س��اليانه خانوارهاي شهري ايران در 
سال 1392 نش��ان مي دهد هر خانوار ايراني در 

س��ال 1391 رقمي معادل 596.048 ريال )با سر 
راس��ت كردن به باال 600 هزار ريال( در سال و 
به طور متوسط هر ماه 5 هزار تومان براي خريد 

قندوشكر اختصاص داده اند.
رق��م كل هزينه كرد يك خانوار ش��هري براي 

قندوشكر
در سال 1392 مبلغ 742.181 ريال )متوسط 
در هر ماه 6200 تومان( براي قندوشكر اختصاص 
داده است. بر اساس آمارهاي ارايه شده از طرف 
بان��ك مركزي هزينه هاي اختصاص داده ش��ده 
توسط خانوارها به ش��كر در سال هاي 1391 و 
1392 فقط 0/3 درصد كل هزينه هاي يك خانوار 
در سال است )متوسط كل هزينه ناخالص ساالنه 
يك خانوار در سال 1392 بر اساس جدول 2 بالغ 
بر 284.462.33 ريال بوده است(. از طرف ديگر 
آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد يك خانوار 
شهري در سال 1391 رقمي معادل 3.616.301 
ريال )سر راست كردن به باال 3.700.000 ريال( 

و هر ماه به طور متوس��ط 30 ه��زار تومان بوده 
اس��ت. اين رقم در سال 1392 براي يك سال و 
يك ماه به ترتيب به 3.900.000 ريال و 35 هزار 

تومان بوده است.
كاالهاي��ي كه هر روز مص��رف مي كنيم را 
مي توان در يك تقس��يم بندي كلي به دو دس��ته 
كاالهاي اساسي و كاالهاي غيراساسي تقسيم كرد. 
كاالهاي اساس��ي آن دسته از كاالهايي به حساب 
مي آيند كه اگر نباش��ند زندگي سخت مي شود. 
برنج، گندم، شكر، مسكن و... از جمله كاالهاي 
اساس��ي به حساب مي آيند كه بايد مصرف شوند 
تا زندگي ع��ادي ادامه يابد. اما همين كاالها نيز 
در س��بد مصرفي خانوارهاي ايراني سهم و وزن 
متفاوت دارند و درج��ه اهميت آنها نيز تفاوت 
دارن��د. دولت هاي گوناگون باتوجه به س��هم و 
وزن هركدام از كاالها در سبد مصرفي خانوارها 
سياس��ت هاي ويژه براي هر كاال دارند. باتوجه 
به آمار و ارقام ارايه ش��ده مي توان حساب كرد 

كه هزينه س��االنه يك خانوار ش��هري براي نان 
دست كم 6 برابر هزينه قندوشكر همان خانوارهاي 

شهري است.
به اين ترتي��ب افزايش قيمت 30 درصدي 
نان )كه احتم��االً رخ مي ده��د( مي تواند هزينه 
فوق الع��اده اي بر هزين��ه خ��وراك خانوارهاي 
شهري اضافه كند. اما افزايش 30 درصدي قيمت 
قندوش��كر در هرماه فقط 1500 تومان براي هر 
خان��وار افزايش را تجربه مي كن��د. درحالي كه 
مسؤوالن س��خت گيري زيادي براي جلوگيري 
از افزايش قيمت نان نش��ان نمي دهند، اما براي 
افزايش قيمت قندوش��كر كه با توجه به رش��د 
هزينه ه��اي تولي��د يك اتفاق عادي اس��ت، اين 
همه س��خت گيري مي كنند. آگاهان مي دانند كه 
اين افزايش س��خت گيري ب��راي افزايش قيمت 
طبيعي قندوشكر شايد به نفع يك گروه كوچك 
از تجاري هس��ت كه تح��والت را از نگاه خود 

رصد مي كنند.

1. براي خانوارهايي كه نحوه تصرف مسكن آن ها شخصي )مالك نشين(، در برابر خدمت و رايگان است، ارزش اجاري مسكن برآورد و به جمع كل هزينه مسكن اضافه شده است.

جدول 2 : بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران
متوسط هزينه ناخالص ساالنه يک خانوار به تفکيک گروه هاي مختلف هزينه طي سال هاي 1392 - 1383
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گزارش

سيس��تم هاي نظارت��ي توزي��ع كاال و ايفاي نقش 
مستقل قانوني و سازماني، مورد تأكيد و ضرورت 

است. 
* معاون��ت توس��عه نظ��ارت بازرگاني طي 
روزه��اي پاياني س��ال 1391 جلس��ات متعددي 
را برگ��زار كرد ك��ه طي آن تصميمات��ي مبني بر 
عدم اختص��اص ارز مرج��ع )12260 ريال( براي 
واردات كاالهايي نظير برنج، روغن، شكر، گوشت 
قرمز، كره و شير خشك و... اتخاذ شد. متعاقبًا در 
ابتداي س��ال 1392 نيز بر اين تصميم تأكيد ش��د 
كه ارز با نرخ مرجع )12260 ريال( از تاريخ اول 
ارديبهشت 1392 براي واردات گندم و نهاده هاي 
دامي اختصاص خواهد يافت. اجراي اين سياست 
و انتظارات تورم��ي آن به همراه اعالم قيمت هاي 
جديد براي محصوالت موضوعه، و همچنين براي 
ش��ركت هاي روغن نباتي، باع��ث افزايش قيمت 
اين محصوالت و تبعات بعدي آن از جمله ايجاد 
ص��ف براي خريد روغن با قيمت قبلي ش��د، اما 
متأس��فانه اتخاذ تدبير و اعالم توس��ط معاون اول 
وق��ت رييس جمهور مبني بر تخصيص ارز با نرخ 
مرجع )12260 ريال( براي واردات كليه كاالهاي 
اساسي نتوانس��ت التهاب قيمتي به وجود آمده را 
كاهش و به وضعيت و ش��رايط قب��ل از افزايش 
قيمت برگرداند. اين امر مويد اين موضوع بود كه 
مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك 
مركزي قبل از اتخاذ تصميم و موضع گيري نهايي 
و هماهنگ��ي دولت، در اين خصوص، هركدام با 
اظهارنظرهاي متناقض و برخالف تكاليف قانوني 
در تنظيم ب��ازار و سياس��ت هاي پولي، موجبات 
بي نظمي بازار و افزايش قيمت هاي لجام گسيخته 
كاالهاي اساس��ي از جمله روغن و افزايش منافع 
واردكنندگان و عرضه كنندگان و در   نهايت نگراني 
مردم و ايجاد امتيازات ويژه براي اشخاص خاص 

را فراهم كرده اند. 
* در بررس��ي ها مش��خص ش��د برخ��ي از 
واردكنندگان كه توسط معاونت بازرگاني داخلي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانك مركزي 
جهت واردات كاالهاي اساسي معرفي شدند توسط 
بانك هاي عامل به آنها ارز مرجع تخصيص يافته 
اس��ت كه بالغ بر 26.920.318 يورو ارز دريافت 
كرده كه از اين تعداد 5 شركت هيچ گونه وارداتي 
نداشته و دو ش��ركت ديگر نيز مجموعًا از مقدار 
11.963.335 ي��ورو تنها مق��دار 1/035 هزار تن 
واردات صورت گرفت وليكن هيچ گونه وارداتي 
درخص��وص ارز دريافتي تا دي ماه س��ال 1392 

توسط آنها صورت نپذيرفته است. 
شواهد امر گوياي آن است كه فضاي حاكم بر 
تخصيص ارز به شركت هايي كه آدرس آنها براي 
يك دس��تگاه متولي دولتي مشخص نيست داراي 

نقاط پنهان و ابهام داري است كه اين وضعيت در 
چه دوره زماني و تا چه ميزان و براي چه اشخاصي 
فراهم شده است و مرجع نظارت كننده و يا مراجع 
نظارتي چه نقش��ي را ايف��ا نموده اند؟ چرا تنها به 
تخصي��ص ارز بدون الزام��ات نظارت دقيق اكتفا 
شده است؟ آيا اين رويكرد تنها براي 30 شخص 
واردكننده عمده منظور شده است يا درخصوص 
ساير اش��خاص واردكننده نيز اعمال شده است؟ 
آي��ا 30 واردكننده در قبال دريافت ارز مرجع كاال 
وارد كرده ان��د يا خير؟ اگر وارد نكرده اند تكليف 
ارز اختصاصي و يا ادامه دريافت ارز توس��ط 30 

واردكننده چگونه بوده است؟ 
سياست هاي ناكارآمد حمايت دولت

از توليدكنندگان داخلي
از جمل��ه اهداف اصلي سياس��ت هاي كالن 
كشور تأمين امنيت غذايي با تكيه بر توليد داخلي 
به عن��وان منب��ع اصلي تأمين غذاي جامعه اس��ت 
ام��ا تغيير سياس��ت دولت به س��مت حمايت از 
مصرف كنن��ده به جاي حماي��ت از توليدكننده در 
س��ال هاي اخي��ر موجب بروز خس��ارت هايي به 
بخش توليد ش��ده است، از جمله توليد: واردات 
محصوالت كش��اورزي يكي از تأمين كننده هاي 
نياز داخلي اس��ت، در ش��رايطي كه توليد داخلي 
كف��اف مصرف داخلي را نمي كن��د، هرچه ميزان 
توليد افزايش يابد ميزان واردات كم خواهد ش��د 
و برعك��س. تا س��ال 88 اين رون��د در آمارهاي 
مربوط به وزارت جهادكشاورزي و گمرك وجود 
داش��ت اما از آن سال به بعد اين رابطه تغيير كرد 
به گونه اي كه هرچه توليد باال رفت ميزان واردات 
به ج��اي اينكه كاهش يابد همس��ان با آن افزايش 
مي يافت )اين رفتار در نمودار توليد و واردات 
شكر مندرج در صفحه 3 اين شماره از ماهنامه 

كاماًل مشهود است(.
هرس��اله مبناي نياز وارداتي كش��ور به اقالم 
كاالهاي اساسي براساس آمار و اطالعات دريافتي 
از ب��رآورد ميزان توليد كاالهاي مذكور از وزارت 
جهادكش��اورزي در س��ال مورد نظر، احتس��اب 
موجودي هاي س��طح كش��ور و مصرف س��رانه 
عنوان ش��ده است وليكن اين آمار و اطالعات از 
برآورد ميزان توليد متاثر از عوامل مختلف داراي 
تناقضات زيادي اس��ت. بررس��ي آم��ار توليدات 
بخش كش��اورزي نشان مي دهد كه تا قبل از سال 
1388 مي��زان توليد در زيربخش توليدات گياهي 
با ميزان بارش و ش��رايط اقليمي متناس��ب بوده و 
اما از س��ال 1388 به بعد ميزان توليد مس��تقل از 
ب��ارش، س��ير صعودي گرفته اس��ت و باتوجه به 
كاهش بارش هاي س��االنه ميزان توليدات گياهي 
افزايش چش��مگيري داشته و از 80 ميليون تن در 

س��ال 88 به بيش از 101 ميليون تن در س��ال 91 
افزايش يافته است. از سوي ديگر به رغم نقصاني 
كه در عرضه اكثر نهاده هاي كشاورزي بعد از سال 
1387 پديدار شد، اما توليدات كشاورزي روندي 
معكوس، شرايط طبيعي را طي كردند و با وجود 
كاهش بارش هاي س��االنه ميزان توليدات گياهي 
افزايش چش��گيري داش��ته و از 80 ميليون تن در 
س��ال 88 به بيش از 101 ميليون تن در س��ال 91 
افزايش يافته است، لذا آمار ارائه شده درخصوص 
افزايش توليدات كش��اورزي در س��ال هاي اخير 

منطقي به نظر نمي رسد.  
تراز تجاري

آماره��اي گمرك نش��ان مي دهد ك��ه ميزان 
واردات محصوالت كشاورزي بعد از سال 1385 
با سرعت بااليي رو به افزايش بوده است تا جايي 
كه از 12/85 ميليون تن در سال 1385 به بيش از 

22 ميليون تن در سال 1391 رسيده است.
واردات اي��ن محصوالت از نظر ارزش��ي در 
اي��ن مدت از 4.8 ميلي��ارد دالر به بيش از 14.22 
ميليارد دالر رسيده است و تراز تجاري محصوالت 
كشاورزي نيز از نظر وزني از 10/04- ميليون تن 
در سال 1385 به حدود 17/5- ميليون تن در سال 

1391 رسيده است. 
در س��ال 87 به دليل خشكسالي شديد ميزان 
واردات با يك جهش قابل مالحظه اي از 10 ميليون 
تن به بيش از 18 ميليون تن رس��يد و در سال 89 
به رغم بهبود ش��رايط اقليمي   همان روند واردات 
ادام��ه پيدا كرد تا جايي كه در س��ال 1391 ركود 
22 ميليون تن واردات در محصوالت كش��اورزي 
ثبت شد. لذا نتيجه اي كه مي توان گرفت اين است 
ك��ه وضعيت فعلي تج��ارت خارجي محصوالت 
كش��اورزي بر تراز تجاري ناشي از آن متأثر از 
اعمال سياست تنظيم بازار مبتني بر واردات بوده 
است كه با سركوب قيمت توليدات داخلي در 
شرايطي كه تغييرات قابل توجهي در فناوري توليد 
رخ نداده و هزينه ه��اي توليد كاهش نيافته، تأثير 
نامطلوبي بر توليد محصوالت كشاورزي در داخل 

كشور كرده است. 
ضريب وابس��تگي ايران به واردات طي 5 
س��ال يعني از س��ال 84 تا 89 از 35 درصد به 
75 درصد رسيد. زيرس��ؤال رفتن امنيت غذايي 
و دشواري كار كش��اورزان و دامداران از آثار 
افزاي��ش واردات در اين سال هاس��ت. واردات 
لجام گسيخته محصوالت كشاورزي متأثر از تفسير 
غلط برخي مواد قانوني صورت گرفته است. برخي 
قواني��ن مانند بند )ز( ماده 33 قانون برنامه چهارم 
به اينگونه تفسير ش��د كه دولت نبايد از واردات 

جلوگيري كرده و براي آن سياستگذاري كند. 
تعرفه ها

تعرفه بر واردات به عنوان يكي ديگر از ابزارهاي 
حمايت��ي دول��ت از توليد داخل مطرح اس��ت، در 
س��ال هاي مورد بررس��ي كاهش شديد نرخ تعرفه 
بسياري از محصوالت اساسي كشاورزي مشكالتي 
را ب��راي توليدكنندگان داخل��ي ايجاد كرده و بر 

توليد استراتژيك تأثير منفي داشته است. 
 بررسي تعرفه هاي وضع شده توسط دولت 
درسال هاي اخير نش��ان مي دهد كه حمايت هاي 
تعرفه اي از بخش كش��اورزي هرساله تضعيف 
ش��ده اس��ت، به عنوان مثال تعرفه برنج، ذرت، 
روغن، قندوشكر و كنجاله در سال 84 به ترتيب 
150، 25، 15، 70 و 4 درص��د بوده اس��ت، اما 
در س��ال 90 اين تعرفه ها به ترتيب به 45، 4، 4، 
4 و 4 تغيير يافته اس��ت كه اين موضوع به جاي 
حمايت از توليد داخل به سياس��ت تش��ويق و 
حمايت از واردات دامن زده كه اين خود موجب 

آسيب ديدن زيرساخت هاي توليد شده است. 

كليات
* آمار به دس��ت آمده از گم��رك جمهوري 
اسالمي نشان مي دهد كه ارزش دالري واردات كل 
محصوالت كشاورزي در سنوات 1389، 1390، و 
1391 به ترتي��ب معادل 9.189، 9.947 و 14.223 
ميليون دالر بوده اس��ت اين درحالي است كه تناژ 
واردات كاالهاي مزبور براي سال 1389، 14.905 
هزار تن بوده كه به مقدار 22.024 هزار تن براي 

سال 1391 افزايش يافته است. 
* به رغم افزايش بي رويه واردات محصوالت 
كش��اورزي با اس��تفاده از نرخ ارز مرجع در سال 
1391 انتظار مي رفت كه قدرت خريد مردم براي 
تهيه غذا و محصوالت كشاورزي افزايش يابد اما 
آمار شاخص قيمت مواد خوراكي در سال 1391 
از ش��اخص كل قيمت ها باالت��ر بوده )44 درصد 
افزايش در ش��اخص مواد خوراكي و آش��اميدني 
نسبت به 30/5 درصد شاخص كل( اين بدان معنا 
اس��ت كه تورم در موادغذايي از ديگر بخش هاي 
سبد خانواده باالتر بوده و با استناد به اين شاخص 
مي توان اثبات كرد كه قدرت خريد خانوارها براي 

خريد موادغذايي كاهش يافته است. 
به ط��ور نمونه رون��د تغيير قيم��ت برنج در 
ش��هريور س��ال 92 نس��بت به فروردين سال 91 
ب��ه مي��زان 201 درصد، روغن به مي��زان 180/7، 
شكر 144/7 درصد، گوشت مرغ 135/19درصد، 
گوشت قرمز 180/11 درصد، جو 128/5 درصد، 
ذرت 186/7 درصد، كنجاله س��ويا 199/9 درصد 

رشد داشته است. 
* برخي از مباشرين در ازاي ميزان كل ارزي 
كه از بابت ثبت سفارش و جهت واردات كاال به 
آنها اختصاص داده ش��ده است متأسفانه كاالهاي 

موضوعه را وارد نكرده اند. 
* در دوره مورد بررس��ي بي��ش بود قيمت 
كااله��اي وارداتي در پروفرما تا 10 درصد رؤيت 
ش��د به عبارت ديگر وارد كنندگان در ازاي قيمت 
غيرواقعي، ارز بيشتري با نرخ مرجع دريافت و به 
واردات كاالهاي ديگر و يا فروش ارز در بازارهاي 

آزاد اقدام كرده اند. 
از  * تخل��ف مس��تمر س��ازمان حماي��ت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان درخص��وص 
اهداف اساس��نامه مبني بر تعيين و تثبيت و كنترل 
قيمت تولي��دات و خدم��ات و كاالهاي واردات 
داخل��ي و بنده��اي 1، 2، 4، 5، 6، 23، 25 و 26 
اساسنامه محرز بوده و بايد اصالح ساختاري مدنظر 
ق��رار گيرد چرا كه منش��أ بس��ياري از جهش هاي 
قيمت��ي، قيم��ت تمام ش��ده كااله��ا و خدمات و 
انتظارات تورمي در سنوات گذشته رابطه مستقيمي 
با كميت و كيفيت ايفاي نقش اين سازمان دارد. 

* درج تأمين كاالهاي اساس��ي با ارز مرجع 
)12260 ريال( توس��ط بخش خصوصي و دولتي 
ب��ه حد كفايت ص��ورت گرفت ام��ا به دليل آنكه 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
برخالف مواد 6 و 7 اساسنامه آن سازمان مبني بر 
جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها فاقد اقتدار 
بوده و متأس��فانه افزايش بهاي فروش اين كاال ها 
براي مصرف كنندگان شكل گرفته است. اين بدان 
معناس��ت كه يارانه اختص��اص يافته به جاي آنكه 
نصيب مصرف كنندگان نهايي كاالهاي اساسي شود، 

غالبًا نصيب تجار و واسطه ها شده است. 
از اي��ن منظ��ر، بازنگري و اصالح س��اختار 

فساد واردات و سست شدن توليد داخل
»واردات«، يك مقوله بس��يار با اهميت در چرخه حي��ات اقتصادي جامعه ها به ويژه در 
دوران حاضر اس��ت. درهم پيچيدگي بازار كاالها در دنياي امروز به اندازه اي اس��ت كه هيچ 
جامعه اي نمي تواند بدون واردات )يا صادرات( زندگي عادي اقتصادي داشته باشد. واردات 
در تنظيم بازار داخلي هر جامعه اي نيز واجداهميت اس��ت و از انحصار جلوگيري مي كند. 
از طرف ديگر اما اگر همين مقوله به درس��تي تعريف نش��ود و به رانت و انحصار منجر شود 

مي تواند پايه هاي توليد داخلي را لرزان و سست كند.
در اقتصاد ايران كه ش��ريان هاي حياتي آن به درآمد نفت وابس��ته ش��ده و ارز حاصل 
از صادرات نفت در اختيار دولت و مديران برخي ش��ركت هاي بزرگ قرار مي گيرد، مقوله 
واردات با ارز ترجيحي عامل فس��اد ش��ده و مفيد بودن آن مخدوش شده است. وقتي مردان 
دولت تحت تأثير برخي فضاس��ازي ها و آمارهاي نادرس��ت در شرايطي قرار مي گيرند كه با 
پرداخت ارز ارزان براي واردات موافقت مي كنند، پايه هاي رانت خواري مس��تحكم مي شود. 
انجم��ن صنفي كارخانه هاي قندوش��كر بيش از يك دهه اس��ت كه ب��ه دولت هاي گوناگون 
هش��دار مي دهد كه واردات كاالهاي اس��تراتژيك مثل برنج، ش��كر، گندم و روغن نباتي به 
فساد و رانت خواري آلوده شده است. تازه ترين نتايج تحقيق و تفحص از واردات كاالهاي 
اس��تراتژيك كه به تازگي توس��ط مجلس تهيه و در صحن علني جلس��ه روز 20 آبان 1393 
مجلس قرائت ش��د، درس��تي تحليل هاي انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر را تأييد كرد. 

بخش هايي از گزارش را در ادامه مي خوانيد:

نتايج تفحص از واردات كاالهاي اساسي نشان مي دهد


